Пещера „Прашната“ – БФСп № 5674
Пещера 5674 „Прашната“ е суха,прашна,едноетажна,неразклонена,диаклазна
пещера с дължина 43 метра,образувана във варовикова скала.Има лека
денивелация,която се изразява в леко изкачване,около 3 метра,които разпределени в 43
метровата и дължина,просто не се усещат.Галерията и е тясна,колкото да премине
човек,но е висока около 2.5 метра.Образувания почти няма,а тези които могат да се
видят са доста дребни и не представляват нищо интересно.
Тя се намира в местност „Водослива“,в землището на с.Миланово,но иначе си е
направо в с.Гара Лакатник.За да се стигне до нея,трябва да се тръгне от чешмата с
малкия паркинг при началото на „Петренски дол“,където се сливат двете рекички
„Пробойница“ и „Петреница“,по пътя от с.Гара Лакатник за с.Губислав. Поемайки от
там,преминавате пешеходното мостче над река „Петреница“,пътеката веднага се
разделя на две,на ляво е за „Свинската дупка“,тръгва се по дясната пътека,която уж не
изглежда стръмна,но бързо набира височина и те задъхва.За около 10тина минути се
стига до паметник на един от трагично загиналите,при търсене на намиращата се в
близост „Кристална пещера“.Той се намира малко преди завоя на скалния венец,който
завива на ляво към с.Гара Лакатник.От паметника ,на някое от дърветата,е
задължително да пуснете въже за осигуровка,защото е доста стръмно и е ужасен
сипей,едно подхлъзване може да бъде фатално,особено в края на сипея,тъй като под
него е отвесна скала.Необходимо е въже с дължина около 60 даже 70 метра,ако не се
разполага с такова,може да се пусне по късо,около 50 метрово малко по надолу ,но не
прекалено низко.Като се спуснете право надолу и минете през прохода образуван
между двете части на скалния венец ,ако сте с гръб обърнат надолу,от ляво в посока
„Петренски дол“се забелязва скална ниша,минава се внимателно покрай нея и се
продължава по обособената пътечка,образувала се в скалния венец в посока към
„Петренски дол“.След около 50-60 метра в скалния венец е входа на пещерата.Същия е
маркиран и номериран.

- входа на дупката
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Схема за по лесно намиране и достигане до пещерата.
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Едно от малкото образувания във вътрешността на пещерата.

Да се има предвид, че е снимано отблизо,в пещерата няма големи образувания.Стените
и са голи и напомнят малко тези в Пещера „Орлова чука“ в Русенски окръг,но мащаба
тук е доста намален.

3

Снимка на нишата която покрай която се преминава.

Галерията на пещерата представлява горе долу това:

- приблизителна схема на галерията на пещера
„Прашната“
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Ето и малко наши снимки в края на „Прашната“

Юли Димитров в края на пещерата,гледан в посока от дъното,към изхода.
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Стефан Карлов в дъното на дупката.
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На входа на пещерата.

Пещера „Прашната“ е проучена през 2008 година от А.Жалов и Д.Дишовски по време
на теренен обход в района и картирана същата година от ПК“Хеликтит“
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Приблизителни GPS координати на Пещера 5674 „Прашната“:

Материала е съставен във вторник, на 28.01.2020 година от Стефан Карлов от П.К.“Искър“гр.София за нуждите на клуба.
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